
งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 
ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2565

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
นางสาวยุพา  วันแย้ม

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ



ที่มา ร่าง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีบประมาณ 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ



2. บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
575.7035 ล้านบาท

กรอบการบริหารงบบรกิารผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566 (3,978.4785 ล้านบาท)

1. บริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง
3,402.7750 ล้านบาท

ขอบเขตบริการ แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่าย

1. บริการยาต้านไวรัส
1.1 เพื่อการรักษา
1.2 เพื่อการป้องกัน
1.3 ยารักษาไขมันในเลือดจากยาต้านไวรัส

สนับสนุนในรูปแบบของยา   

2. การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ จ่ายเป็นค่าบริการตามผลงานการให้บริการ

3. ตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบ
ซี (HCV)

จ่ายเป็นค่าบริการตามผลงานที่ให้บริการ

ขอบเขตบริการ แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่าย

1. บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (RRTTR) 
1.1 ค่าบริการเชิงรุกเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง
1.2 การตรวจการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
* ปี 2566 ได้งบ (182.2524 ล้านบาท)

1.1 จ่ายตามผลงานบริการกรณีเป็นหน่วยบริการ
1.2 จ่ายตามสัญญากรณีองค์กรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน

2. บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันการติดเชื้อและ
ติดตามผู้ติดเชื้อ (งานศูนย์องค์รวม) (51.1715 
ล้านบาท)

จ่ายชดเชยตามสัญญาโครงการ

3. การให้ค าปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอ
วีแบบสมัครใจ (196.7798 ล้านบาท)
1.1 บริการให้ค าปรึกษาฯ
1.2 ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี(HIV)

จ่ายเป็นค่าบริการตามผลงานการให้บริการ

4. ถุงยางอนามัย (103 ล้านบาท) จ่ายชดเชยในรูปแบบถุงยางอนามัย
5. บริการป้องกันการสัมผัสเชื้อเอชไอวี 

5.1 ก่อนการสัมผัสเชื้อฯ PrEP (6.4548 ล้านบาท)
5.2 หลังการสัมผัสเชื้อ  PEP (36.0450 ล้านบาท)

จ่ายเป็นค่าบริการตามผลงานการให้บริการ
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บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม_่ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

1.บริการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสและ
บริการที่เกี่ยวข้อง

1.1 บริการยาต้าน
ไวรัส

1.1 เพื่อการ
รักษา

1.2 เพื่อการ
ป้องกัน

1.3 ยารักษา
ไขมันในเลือดจาก
ยาต้านไวรัส

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

บริการยาต้านไวรัส คงเดิม

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC คงเดิม

หน่วยบริการ หน่วยบริการที่สามารถจ่ายยาต้าน
ไวรัส

คงเดิม

อัตราจ่าย ชดเชยเป็นยา คงเดิม
ชดเชยเป็นยา

โปรแกรม NAP คงเดิม

งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566







การจัดส่งยาด่วน หรือล่าช้า ติดปัญหา
เรื่องยาต้านไวรัส 

สอบถามกลุ่มไลน์ ARV 3 กองทุน

ผู้ประสานส่วนกลาง 
คุณนุร์อัลฮาญ่า จามาล (นัท) โทร 061-

418-6734 
Email :Noorulhaya.j@nhso.go.th
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บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม_่ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

1.บริการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสและ
บริการที่เกี่ยวข้อง

1.2 การตรวจ
ชันสูตรทาง
ห้องปฏิบัติการ

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ คงเดิม

ผู้มีสิทธิ สิทธิ UC คงเดิม

หน่วยบริการ หน่วยบริการที่สามารถจ่ายยาต้าน
ไวรัส

คงเดิม

อัตราจ่าย LAB พื้นฐาน ได้แก่ 
CBC,FBS,Cr,Chol,TG,SGPT/ALT  
25 บาท ต่อรายการ
CD4  400 บาท/ครั้ง
Viral Load : VL 1,350 บาท /คร้ัง
DR In-House 5,500 บาท /ครั้ง
Commercial  6,000 บาท /ครั้ง

คงเดิม
LAB พื้นฐาน ได้แก่ CBC,FBS,Cr,Chol,TG,SGPT/ALT  25 บาท 
ต่อรายการ
CD4  400 บาท/ครั้ง
Viral Load : VL 1,350 บาท /คร้ัง
DR In-House 5,500 บาท /ครั้ง
Commercial  6,000 บาท /ครั้ง

โปรแกรม NAP คงเดิม

งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566
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บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม_่ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

1.บริการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสและ
บริการที่เกี่ยวข้อง
1.3 กรณีตรวจ
ยืนยันการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบซี 

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

กรณีตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบซี 

คงเดิม

ผู้มีสิทธิ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ PWID สิทธิ UC คงเดิม

หน่วยบริการ หน่วยบริการที่สามารถจ่ายยาต้าน
ไวรัส

คงเดิม

อัตราจ่าย Anti HCV Rapid 
▪ test 70 บาท/ครั้ง
▪ อัตโนมัติ 300 บาท/ครั้ง

HCV RNA Quantitative 2,300 บาท
APRI score หรือ Fibrosis-4 score 
200 บาท หรือ
Fibro scan 2,000 บาท หรือ 
Fibro marker panal 2,000 บาท

ตรวจคัดกรอง (Rapid Test Or Automate) 50 บาท/ครั้ง
ตรวจยืนยันก่อนการรักษา
▪HCV core antigen  600  บาท/ครั้ง หรือ 
▪HCV RNA (qualitative or quantitative) 1,300  บาท/คร้ัง

ค่าตรวจประเมินความรุนแรงของโรคตับ 200 บาท/ครั้ง
ตรวจยืนยันหลังการรักษา
▪HCV core antigen 600  บาท/ครั้ง หรือ 
▪HCV RNA (qualitative or quantitative) 1,300  บาท/ครั้ง

โปรแกรม NAP คงเดิม
หมายเหตุ กรณีไม่ใช่ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถตรวจไวรัสตับอักเสบซี เพื่อยืนยันก่อนและหลังรกัษาโดยเบิกจ่ายจากโปรแกรม e-Claim

งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566
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บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

2. บริการ
ป้องกันการติด
เชื้อเอชไอวี

2.1 การให้
ค าปรึกษาและ
การตรวจหา
การติดเชื้อเอช
ไอวีแบบสมัคร
ใจ 

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

การให้ค าปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวีแบบสมัครใจ 

คงเดิม

ผู้มีสิทธิ ประชาชนคนไทยทุกสิทธิ คงเดิม

หน่วย
บริการ

หน่วย HTC คงเดิม

อัตราจ่าย VCT = 7 บาท / Anti-HIV = 140 บาท / 
ถุงยางอนามัยตามงบประมาณ

คงเดิม
VCT = 7 บาท / Anti-HIV = 140 บาท / 
ถุงยางอนามัยตามงบประมาณ

โปรแกรม NAP คงเดิม

งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566
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บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

2. บริการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี
2.3 บริการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี
ก่อนการสัมผัส 
(PrEP)

หลักเกณฑ์เงื่อนไข บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอ
วีก่อนการสัมผัส (PrEP)

คงเดิม

ผู้มีสิทธิ ประชาชนคนไทยทุกสิทธิ คงเดิม

หน่วยบริการ หน่วยบริการที่ผ่านการอบรม
จากกรมควบคุมโรคฯ

คงเดิม
หน่วยบริการในระบบ สปสช.มีจ านวน 23 แห่ง 

อัตราจ่าย ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
ยาต้านไวรัสตามที่ สปสช. 
ก าหนด

คงเดิม
• จ่ายเป็นยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกัน
• ให้ค าปรึกษาครั้งแรก 80บาท/ครั้ง
• ให้ค าปรึกษาหลังตัดสินใจ 20 บาท/ครั้ง
• ตรวจ Anti HIV 140บาท/ครั้ง  
• Crcl 20 บาท/ครั้ง
• HBsAg STI (ELISA 130บาท/ครั้ง, PHA 70บาท/ครั้ง) 
• Pregnancy  70 บาท/ครั้ง

โปรแกรม NAP คงเดิม

งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566



หน่วยบริการที่ผ่านการ
อบรมจากกรมควบคุมโรคฯ

ในระบบ สปสช.
มีจ านวน 23 แห่ง 

แบบฟอรม์
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บริการ หัวข้อ เดิม_ปี 2565 ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

2. บริการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี

2.3 บริการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี
หลังการสัมผัส 
(HIV PEP)

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลัง
การสัมผัส (HIV PEP)

ขยายกลุ่มเป้าหมายบริการป้องกนัการติดเชื้อ
เอชไอวีหลังการสัมผัส (HIV PEP) ไป
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม (เริ่ม 1 ม.ค. 65)

ผู้มีสิทธิ ประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ที่มีความเสี่ยง คงเดิม

หน่วย
บริการ

หน่วยบริการที่สามารถจ่ายยาต้านไวรัส คงเดิม

อัตราจ่าย ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและยาต้าน
ไวรัสตามที่ สปสช. ก าหนด

คงเดิม
• จ่ายยาต้านไวรัสเพ่ือการป้องกนั
• ค่าตรวจ 140 บาท/ราย

โปรแกรม NAP คงเดิม

งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566



บริการเชิงรุก
การค้นหาและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

(Reach)
การส่งต่อเป้าหมาย
เข้ารับสู่ระบบบริการ

( Recruit) 

ตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวี
(Testing )

ส่งต่อเข้าสู่ระบบการ
รักษา

(Treat)

การติดตามให้ยังคงอยู่
ในระบบการรักษา

(Retain)

• บริการเชิงรุกนอกสถานพยาบาล
• ค้นหากลุ่มเป้าหมาย
• เชิญชวนเข้ารับบริการป้องกัน
• สร้างความต้องการใช้บริการ
• ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
• แจกถุงยางอนามัย

• ส่งต่อเข้ารับบริการ 
• ให้การปรึกษา (pre-test 

counseling)
• คัดกรอง โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์

• 2 ครั้ง / คน / ปี 
❑ ครั้งแรก นับผลงาน Test
❑ ครั้งที่ 2 นับผลงาน Retain

• รับการรักษาด้วยยา
• ให้ความรู้เรื่อง

ประโยชน์การรักษา 
ด้วยยาต้านไวรัสแต่
เนิ่น

• Retain Positive ให้ผู้ที่ผลเลือด
บวก ยังคงมาติดตามการรักษา
อย่างต่อเนื่อง

• Retain Negative ติดตามให้ผู้มี
พฤติกรรมเสี่ยง มารับบริการ
ตรวจเลือดสม่ าเสมอ

การนับผลงาน R&R >> ดูจากผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  เมื่อบันทึก
ผลงานบริการ RR และได้รับบริการค าปรึกษาเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอช
ไอวี ( VCT) ที่หน่วยบริการ

Test นับครั้งแรกหลังท าสัญญา
Retain นับการตรวจครั้งที่ 2 
ห่างจากครั้งแรก ≥ 30 วัน

• Retain Pos Neg นับการตรวจ
ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก≥30วัน

• Retain Pos นับวันที่ลงทะเบียน

ขอบเขต บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (RRTTR)



ล าดับ ชื่อคู่สัญญา/หน่วยบริการ รหัส วันขึ้นทะเบียน สปสช.

1 สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย F0409 1/10/2565

2 มูลนิธิซิสเตอร์ ระยอง F0412 13/10/2565

3 มูลนิธิซิสเตอร์ พัทยา F0385 7/10/2565

4 เครือข่ายสายชลจังหวัดชลบุรี G0289 7/10/2565

5 มูลนิธิเพ่ือนพนักงานบริการ (SWING) จังหวัดชลบุรี F0413 13/10/2565

6 มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย  (คามลิเลียน โซเชียล เซน
เตอร์ ระยอง)

F0321 ระหว่างขึ้นทะเบียน

7 ภาคีเครือข่ายเพ่ือยุติปัญหาเอดส์จังหวัดฉะเชิงเทรา G1405 ระหว่างอบรมขอขึ้น 
CBO

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธใ์นชุมชน
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



ผลการด าเนินงาน RRTTR  ปี 2565



เป้าหมายด าเนินงานรายเขต ปี 2566

เขต
เป้าหมายด าเนินการ (คน)

MSM TG MSW FSW PWID รวม 
เขต 1 เชียงใหม่ 16,634 1,288 91 1,044 417 19,473
เขต 2 พิษณุโลก 3,537 527 4 220 346 4,633
เขต 3 นครสวรรค์ 1,320 37 15 120 - 1,491
เขต 4 สระบุรี 6,618 175 - 522 - 7,314
เขต 5 ราชบุรี 5,173 572 210 3,093 80 9,127
เขต 6 ระยอง 9,204 936 540 3,754 - 14,434
เขต 7 ขอนแก่น 4,698 338 129 547 256 5,967
เขต 8 อุดรธานี 2,660 249 16 171 4 3,100
เขต 9 นครราชสีมา 3,657 820 - 614 - 5,091
เขต 10 อุบลราชธานี 2,852 169 - - - 3,021
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 4,821 387 329 1,551 182 7,269
เขต 12 สงขลา 3,617 405 - 1,557 53 5,631
เขต 13 กรุงเทพฯ 9,808 608 1,060 2,758 464 14,697
ยอดรวม 74,597 6,510 2,392 15,950 1,802 101,251

หมายเหตุ : ค านวณตามสัดส่วนการเข้ารับบริการในปี 2565 ภายใต้งบประมาณที่ได้รับในปี 2566
ข้อมูลบริการ ณ วันที่ 21/08/65



การประสานงาน
• การจัดส่งยาด่วน หรือล่าช้า ติดปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส

สอบถามกลุ่มไลน์ ARV 3 กองทุน

• โปรแกรม NAP ประสาน Provider center
• ผู้ประสานส่วนกลาง 

คุณนุร์อัลฮาญ่า จามาล (นัท) โทร 061-418-6734 
Email :Noorulhaya.j@nhso.go.th

• ติดต่อ สปสช.เขต  นส.ยุพา  วันแย้ม 061 403 8504
E-mail  yupha.w@nhso.go.th




















